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فضائل وكرامات

العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ4

روي يف بعض األخبار أن أعرابيا أتى الرسول )O( فقال له: يا رسول اهلل لقد صدُت خشفة غزالة 

 )Q( ودعا له باخلري فإذا احلسن )O( وأتيُت هبا إليك هديًة لولديك احلسن واحلسني، َفَقبَِلها النبي

واقف عند جده فرغب إليها فأعطاه إياها.

فام مىض ساعة إال واحلسني )Q( قد أقبل فرأى اخلشفة عند أخيه يلعب هبا فقال: يا أخي من أين لك 

هذه اخلشفة؟ 

فقال احلسن )Q(: أعطانيها جدي رسول اهلل )O(، فسار احلسني )Q( مرسعا إىل جده فقال: يا 

جداه أعطيت أخي خشفة يلعب هبا ومل تعطني مثلها، وجعل يكرر القول عىل جده، وهو ساكت لكنه 

ُيسّل خاطره ويالطفه بيشء من الكالم حتى أفىض من أمر احلسني )Q( إىل أن همَّ يبكي.

ظبية ومعها خشفها، ومن  فإذا  فنظرنا  املسجد  باب  عند  ارتفع  قد  بصياح  نحن  إذ  فبينام هو كذلك 

ثم   )O( النبي إىل  أتت هبا  أطرافها حتى  بأحد  اهلل )O( وترضهبا  إىل رسول  ذئبة تسوقها  خلفها 

نطقت الغزالة بلسان فصيح وقالت: يا رسول اهلل قد كانت يل خشفتان إحدامها صادها الصياد وأتى 

يقول:  قائال  فسمعت  أرضعها  اآلن  كنت  وإين  مرسورة  هبا  وأنا  األخرى  هذه  يل  وبقيت  إليك  هبا 

كرامات

)Q(اإلمام الحسين 
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كرامات

)Q(اإلمام الحسين 

أرسعي أرسعي يا غزالة، بخشفك إىل النبي حممد وأوصليه رسيعا الن احلسني واقف بني يدي جده 

 )Q( وقد همَّ أن يبكي، واملالئكة بأمجعهم قد رفعوا رؤوسهم من صوامع العبادة، ولو بكى احلسني

لبكت املالئكة املقربون لبكائه.

وسمعت أيضا قائال يقول: أرسعي يا غزالة قبل جريان الدموع عىل خد احلسني )Q( فإن مل تفعل 

َسّلطُت عليِك هذه الذئبة تأكلِك مع خشفك فأتيُت بخشفي إليَك يا رسول اهلل وقطعُت مسافًة 

بعيدًة، ولكن ُطويت يل األرُض حتى أتيتَك رسيعًة، وأنا أمحُد اهللَ ريب عىل أن جئتَك َقْبَل جريان 

 دموع احلسني )Q( عىل خده.

 )Q(للغزالة باخلري والربكة، وأخذ احلسني )O( فارتفع التهليل والتكبري من األصحاب ودعا النبي

ْت بذلك رسورا عظيام. بحار األنوار: ج43، ص313-312. اخلشفة وأتى هبا إىل أمه الزهراء )P( فرُسّ
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وقفـة فقهـية

مكان املصلي
وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى

 السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف( 

العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ

السؤال: هل تصح الصالة حتت السقف املغصوب؟
اجلواب: نعم تصح الصالة وإن وقعت حتت سقف 

مغصوب أو خيمة مغصوبة. 
الرضا  هبا  يستكشف  التي  الطرق  هي  ما  السؤال: 

بالصالة؟
وسائر  بالصالة  الرضا  يستكشف  اجلواب: 

الترصفات يف مال الغري بعدة طرق:
كأن  بالقول  إما  املالك،  من  الرصيح  اإلذن   )1(
له  يفرش  كأن  بالفعل  أو  بيتي،  يف  صلِّ  يقول: 

سجادة إىل القبلة.
)2( اإلذن بالفحوى، فلو أذن له بالترصف يف داره 
فيها،  والنوم  والرشب  واألكل  باجللوس  ـ  مثاًل  ـ 
وقطع بكونه مالزمًا لإلذن بالصالة جاز له أن يصل 

فيها، وان مل يأذن للصالة رصحيًا.
)3( شاهد احلال، وذلك بأن تدل القرائن عىل رضا 
املالك بالترصف يف ماله ولو مل يكن ملتفتًا إليه فعاًل 
لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمأن باّنه لو التفت 

ألذن، كام يف املضائف املفتوحة األبواب ونحوها.
السؤال: هل املطاعم واملقاهي واملحالت التجارية 
املسّبلة  العامة  واحلدائق  كاملضائف  ونحوها 

لالنتفاع هبا؟

من  مجلة  للصالة  أن  السابقة  األعداد  يف  ذكرنا 
املقدمات ويف األعداد السابقة حتدثنا عن عدد منها، 
املصل يف  نتحدث عن مكان  العدد سوف  ويف هذا 

ضمن األسئلة التالية:
السؤال: هل تصح الصالة يف املكان املغصوب؟

الصالة  لزومًا -  اجلواب: ال تصح - عىل األحوط 
فريضة كانت أو نافلة يف املكان املغصوب وإن كان 

الركوع والسجود باإليامء.
السؤال: هل خيتص هذا احلكم بالعامل العامد؟

فلو  العامد  بالعامل  احلكم  خيتص  نعم  اجلواب: 
يكن هو  ومل  له  ناسيًا  كان  أو  بالغصب  كان جاهاًل 
الغاصب صحت صالته، وكذلك تصح صالة من 
عىل  مكرهًا  كان  أو  االختيار  بسوء  ال  مضطرًا  كان 

الترصف يف املغصوب كاملحبوس بغري حق.
املفروشة  األرض  عىل  الصالة  جتوز  هل  السؤال: 

بفراش مغصوب؟
اجلواب: األرض املفروشة ال جتوز الصالة عليها إذا 
كانت األرض أو الفراش مغصوبًا، ولو صىل بطلت 

عىل ـ األحوط لزومًا ـ.

قال أمير المؤمنين Q:)لم يخل اهلل سبحانه عباده من حجة الزمة أو محجة قائمة(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يتصف بالمروة من لم يرع ذمة أودائه وينصف أعدائه(.
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واحلدائق  كاملضائف  ليست  فهي  كال  اجلواب: 
واملقاهي  املطاعم  بل  هبا،  لالنتفاع  املسّبلة  العامة 
واملحالت التجارية ونحوها ال جيوز الدخول فيها 
يصح  فال  باإلذن،  إال  منها  املقصود  الوجه  لغري 
الوضوء من مائها والصالة فيها إال بإذن املالك أو 
وكيله، وجمرد فتح أبواهبا ال يدل عىل الرضا بذلك.
السؤال: هل جيوز الصالة يف األماكن احلكومية غري 

معروفة املالك؟
اجلواب: جيوز.

السؤال: ما حكم الصالة يف املدرسة مع العلم أهنا 
جمهولة املالك للحكومة؟

اجلواب: جتوز الصالة وتصح.
املتسعة  األرايض  يف  الصالة  جتوز  هل  السؤال: 
العلم  عدم  مع  مائها  من  والوضوء  عظياًم  اتساعًا 

برضا املالك؟
اتساعًا  املتسعة  األرايض  يف  الصالة  جتوز  اجلواب: 
عظياًم والوضوء من مائها وإن مل يعلم رضا املالك، 

بل وإن علم كراهته أو كان صغريًا أو جمنونًا. 
 السؤال: هل جتوز الصالة يف البساتني التي ال سور هلا؟
ـ كالبساتني التي ال  اجلواب: األرايض غري املحجبةـ 
ـ جيوز الدخول إليها والصالة  سور هلا وال حجابـ 
فيها وإن مل يعلم رضا املالك، ولكن إذا علم كراهته 

أو كان قارصًا فاألحوط لزومًا االجتناب عنها.
واخلال  العم  بيت  يف  الصالة  جتوز  هل  السؤال: 

والعمة واخلالة؟
تضمنت  من  بيوت  يف  الصالة  جتوز  اجلواب: 
أو  العلم  عدم  مع  إذن  بال  فيها  األكل  جواز  اآلية 
واألخ  واألم  األب  وهم  بالكراهة،  االطمئنان 
والعمة واخلالة ومن ملك  والعم واخلال  واألخت 

أو  العلم  بيته والصديق، وأما مع  الشخص مفتاح 
االطمئنان بالكراهة فال جيوز. 

السؤال: هل تصح صالة أحد الرشكاء يف األرض 
املشرتكة؟

اجلواب: ال جيوز ألحد الرشكاء الصالة يف األرض 
املشرتكة إال بإذن بقية الرشكاء.

السؤال: هل جتوز الصالة يف األرض املشرتكة؟
اجلواب: األرض املشرتكة ال جتوز فيها الصالة وال 
ولو  الرشكاء،  مجيع  يأذن  مل  إذا  الترصفات،  سائر 

صىّل بطلت عىل ـ األحوط لزومًا ـ.
املجهولة  األرض  يف  الصالة  تصح  هل  السؤال: 

املالك؟
 اجلواب: ال جتوز الصالة يف األرض املجهولة املالك 

إال بإذن احلاكم الرشعي عىل األحوط لزومًا.
السؤال: هل تصح الصالة والصوم وبقية العبادات 
من الناحية الرشعية يف بيت التجاوز علاًم ان البيت 
هو يف ساحة أعدت ملباين وخدمات عامة وليس لنا 

إمكانية كافية لرشاء بيت؟
اجلواب: ال تصح عىل األحوط.

السؤال: من جلس يف مكان يف املسجد للصالة أو 
الدعاء ونحو ذلك هل جتوز إزاحته عنه؟

إىل  واحد  سبق  إذا  فانه  جيوز  ال  كال  اجلواب: 
األغراض  لغريها من  أو  للصالة  املسجد  مكان يف 
مل  والتدريس  القرآن  وقراءة  كالدعاء  الراجحة 
متاعه  إزاحة  أو  املكان  ذلك  عن  إزاحته  لغريه  جيز 
السابق مع  توافق  به سواء  االنتفاع  عنه ومنعه من 

املسبوق يف الغرض أو ختالفا فيه. 

قال أمير المؤمنين Q:)لم يخل اهلل سبحانه عباده من حجة الزمة أو محجة قائمة(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يتصف بالمروة من لم يرع ذمة أودائه وينصف أعدائه(.
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اللمـــز 
والتنابز من مساوئ 

األخــالق
قال تعالى: 

)َوال َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َوال َتناَبُزوا بِاألَْلقاِب بِْئَس 
ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإِليماِن( 

الحجرات :11

العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ

  لكي تكون األجواء يف املجتمع اإلسالمي صافية نقية 
اآلخرين،  مع  والتعايش  التآخي  عىل  اإلنسان  تساعد 
التي  يؤكد عىل جمموعة من األخالقيات  فإن اإلسالم 

حتفظ لكل إنسان يف املجتمع مكانته واحرتامه.
املفردات  من  مفردتني  عن  تتحدث  الكريمة  واآلية    
الناس،  بني  االحرتام  حالة  تسقط  التي  السلبية  السيئة 

ومها )اللمز( و)التنابز(.

قوله تعاىل: )َوال َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم(:
العيوب  تتبع  ومعناها  )ملز(  مادة  من  هي  تلمزوا  كلمة 
بني  الفرق  بعضهم  وفّس  اآلخرين،  يف  والطعن 
بحضورهم،  الناس  عيوب  عد  اللمز  بأن  اهلمزواللمز 
اللمزتتبع  إن  قيل  كام  غياهبم،  يف  عيوهبم  ذكر  واهلمز 
ذكر  هو  اهلمز  أن  حني  يف  واإلشارة  بالعني  العيوب 
باللسان وهناك تفصيل هلذا املوضوع يف تفسري  العيوب 

سورة اهلمزة.
وحدة  إىل  يشري  بأنفسكم   تعبري   يف  القرآن  أن  الطريف 
املؤمنني وأهنم نسيج واحد، ويبنّي هنا بأن مجيع املؤمنني 
بمثابة النفس الواحدة فمن عاب غريه فإنام عاب نفسه يف 

الواقع! األمثل: ج16، ص548-546.
اْلُفُسوُق  ااِلْسُم  بِْئَس  بِاألَْلقاِب  َتناَبُزوا  تعاىل: )َوال  قوله 

َبْعَد اإِليامِن(
 اما)النََبز( بالتحريك فهو اللقب، وخيتص - عىل ما قيل 

قال أمير المؤمنين Q:)لم يوفق من بخل على نفسه بخيره وخلف ماله لغيره(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يأمرك اهلل إال بحسن ولم ينهك إال عن قبيح(.
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- بام يدل عىل ا لذّم، فالتنابز باأللقاب ذكر بعضهم بعضا 
ذلك.  ونحو  والسفيه  كالفاسق  يكرهه  مما  السوء  بلقب 

امليزان: ج18، ص322.

والتنابز أمر يسٌء ال يرتضيه أحد، وكثريًا ما كنا نرى بقاء 
، ولربام حتى بعد موته  هذا اللقب سمة له يالحقه أينام َحلَّ

تاركا آثاره السلبية عىل النفس وعىل املجتمع.
ماضيا  وحديثا،  قديام  احلمقى  األفراد  من  الكثري  فهناك   
هذا  ومن  القبيحة،  باأللفاظ  بالرتاشق  مولعون  وحارضا 
املنطلق فهم حيّقرون اآلخرين ويدّمرون شخصياهتم وربام 
انتقموا منهم أحيانا عن هذا الطريق، وقد يتفق أن شخصا 
كان يعمل املنكرات سابقا، ثم تاب وأناب وأخلص قلبه 
هلل، ولكن مع ذلك نراهم يرشقونه بلقب مبتذل كاشف 

عن ماضيه!
إطالق  من  ومنع  األمور برصاحة  اإلسالم هنى عن هذه 
لتحقري  مدعاة  يكون  فيه  مرغوب  غري  لقب  أو  اسم  أي 

املسلم...
ونقرأ يف بعض األحاديث أن صفية بنت حيي بن أخطب 
وأصبحت  خيرب  فتح  بعد  أسلمت  التي  اليهودية  املرأة 
وهي   )O(النبي إىل  يوما  جاءت   -  )O(النبي زوجة 
فقالت:  بكائها  النبي)O( عن سبب  فسأهلا  العني  باكية 
هلا  فقال  اليهودي،  ابنة  يا  يل:  وتقول  توّبخني  عائشة  إن 
النبي )O(: )فلم ال قلت هلا: أيب هارون وعمي موسى 
 وزوجي حممد (فكان أن نزلت هذه اآلية - حمل البحث -

)جممع البيان، ج 9، ص 136(.

واملراد باالسم يف )بئس االسم الفسوق( الذكر كام يقال: 
شاع اسم فالن بالسخاء واجلود، وعىل هذا فاملعنى: بئس 

فإن  بالفسوق   - إيامهنم  بعد   - الناس  ذكر  الذكر 
وال  باخلري  ُيذكر  أن  مؤمن  هو  بام  باملؤمن  احلريَّ 
ويا  أبوه كان كذا  يا من  نحو  بام يسوؤه  فيه  ُيطعن 

من أمه كانت كذا.
والعالمة  السمة  باالسم  املراد  يكون  أن  ويمكن 
بعد  اإلنسان  يوسم  أن  السمة  بئست  واملعنى: 
يقال  السوء كأن  بأن يذكر بسمة  بالفسوق  اإليامن 
املعصية  صاحب  يا  تاب:  ثم  معصية  اقرتف  ملن 
الفالنية، وعىل أي معنى كان ففي اجلملة إشارة إىل 

حكمة النهي.
يتب  مل  )ومن  بالقول:  التأكيد  ملزيد  اآلية  وختتتم 
هذه  عن  يتب  مل  ومن  أي  الظاملون(  هم  فأولئك 
يندم  فلم  النهي  ورود  بعد  يقرتفها  التي  املعايص 
فأولئك  برتكها  سبحانه  اهلل  إىل  يرجع  ومل  عليها 
ظاملون حقا فإهنم ال يرون هبا بأسا وقد عدها اهلل 

معايص وهنى عنها. امليزان: ج18، ص322.
بالكلامت  شخٌص  يؤذي  أن  من  أسوأ  ظلم  وأي 
وأن  املؤمنني،  قلوَب  واللمز  والتحقري  الالذعة 
هي  التي  كرامتهم  ويبتذل  شخصياهتم  يف  يطعن 
والتنقيص  التعييب  فاّن  شخصيتهم،  أساس 
للمؤمنني يوجب إهانًة وتقبيحا لعباد اهلل مضافا إىل 
انه من دواعي االختالف بني أهل اإليامن، ويوجد 
وحدهتم  يف  واختالال  املؤمنني،  اإلخوة  بني  تفرقة 
من  عنه،وهذا  اإلسالم  هنى  لذلك  ومجعّيتهم؛ 

أحسن الضوابط األخالقّية االجتامعّية والفردّية.

قال أمير المؤمنين Q:)لم يوفق من بخل على نفسه بخيره وخلف ماله لغيره(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يأمرك اهلل إال بحسن ولم ينهك إال عن قبيح(.
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1 - َعـْن ِزَيـاٍد اْلَقنْـِديِّ َعْن َسـاَمَعَة َقـاَل َقاَل َأُبـو َعْبـِد اهلل )Q( يِف َقْوِل 
ـٍة بَِشـِهيٍد وِجْئنـا بِـَك َعىل  : )َفَكْيـَف إِذا ِجْئنـا ِمـْن ُكلِّ ُأمَّ اهلل َعـزَّ وَجـلَّ
ـًة يِف ُكلِّ َقـْرٍن  ـٍد )O( َخاصَّ ـِة حُمَمَّ هـُؤالِء َشـِهيدًا( َقـاَل: )َنَزَلـْت يِف ُأمَّ

ـٌد )O( َشـاِهٌد َعَلْينَا(. ا َشـاِهٌد َعَلْيِهـْم وحُمَمَّ ِمنُْهـْم إَِمـاٌم ِمنَـّ
الرشح:

قولـه )Q(: )يِف ُكلِّ َقـْرٍن ِمنُْهـْم(، القـرن: أهـل كلِّ زمـان وهـو مقدار 
التوّسـط يف أعـامر أهـل كلِّ زمـان، وقيل: القـرن: أربعون سـنة. وقيل: 

مان. ثامنـون. وقيـل: هـو مطلق مـن الزَّ
قولـه )Q(: )َشـاِهٌد َعَلْيِهْم(، يف يوم القيامة بـام علم منهم من خري ورّش 
كـام أنَّ عليهم شـاهدًا مـن املالئكة واألعضاء لقولـه تعاىل: )َيْوَم َتْشـَهُد 
 َعَلْيِهـْم َأْلِسـنَُتُهْم َوَأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم بِـاَم َكاُنوا َيْعَمُلوَن( )سـورة النور: آية24(.
)Q( الظاهـر أنَّ املراد بضمري املتكّلم األئمة ،)َشـاِهٌد َعَلْينَا( :)Q( قوله 
 واحتـامل إرادة مجيـع األّمـة بعيـد، وإن كانـت هـي مّطلعـة عـىل مجيـع 

أفعـال األُمـم مـن خـري أو رّش قطعـًا.
وأّمـا فائدهتـا فـأنَّ النـاس إذا علمـوا أنَّ عليهـم شـهيدًا ورقيبـًا وكتابًا 
ملـا يفعلـون كان ذلـك أدعـى هلـم إىل الطاعـة والقربات وأمنـع هلم عن 
املعصيـة والشـهوات الحرتازهـم عـن االفتضـاح يف حمفـل القيامة عىل 

رؤوس األشـهاد.
2 - َعـْن ُبَرْيـٍد اْلِعْجـِيِّ َقـاَل َسـَأْلُت َأَبـا َعْبـِد اهلل )Q( َعْن َقـْوِل اهلل َعزَّ 
ـًة َوَسـطًا لَِتُكوُنوا ُشـَهداَء َعـىَل النَّاِس(،  : )وَكذلِـَك َجَعْلناُكـْم ُأمَّ وَجـلَّ
ـُة اْلُوْسـَطى وَنْحُن ُشـَهَداُء اهلل َعىَل َخْلِقـه وُحَجُجه يِف  َقـاَل: )َنْحـُن األُمَّ
اَنا  ـَة َأبِيُكـْم إِْبراِهيـَم(، َقـاَل: )إِيَّ : )ِملَّ َأْرِضـه( ُقْلـُت َقـْوُل اهلل َعزَّ وَجـلَّ
تِي َمَضْت  ُكُم امْلُْسـِلِمنَي ِمْن َقْبـُل(، يِف اْلُكُتـِب الَّ ـًة: )ُهَو َسـامَّ َعنَـى َخاصَّ
 )Q( َفَرُسـوُل اهلل ،)ُسـوُل َعَلْيُكْم َشـِهيدًا ويِف َهـَذا اْلُقـْرآِن: )لَِيُكوَن الرَّ
ـَهَداُء َعـىَل النَّاِس  َغنَـا َعـِن اهلل َعزَّ وَجـلَّ وَنْحُن الشُّ ـِهيُد َعَلْينَـا بِـاَم َبلَّ الشَّ

ْبنَـاه َيـْوَم اْلِقَياَمِة(. َب َكذَّ ْقنَـاه َيـْوَم اْلِقَياَمِة وَمْن َكـذَّ َق َصدَّ َفَمـْن َصـدَّ

قال أمير المؤمنين Q:)لو فكرتم في قرب االجل وحضوره ألمر عندكم حلو العيش وسروره(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يعقل مواعظ الزمان من سكن إلى حسن الظن باأليام(.
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الرشح:
ـُة اْلُوْسـَطى(، أي نحن أرشف األُمـم وأفضلها  قولـه )Q(: )َنْحـُن األُمَّ

وأعدهلا. وأخريهـا 
ثـم قـال )Q(: )وَنْحُن ُشـَهَداُء اهلل َعـىَل َخْلِقه وُحَجُجـه يِف َأْرِضه(، فهم 
الصفـوة املختـارة وحججـه يف أرضـه فهـم شـهداء هلل عىل مجيـع اخللق 
بـام دانـوا ومـا فعلـوا، وروى احلافـظ حمّمـد بن مؤمـن الشـريازي وهو 
مـن علـامء املذاهب األربعـة عن ابـن عبـاس: )أنَّ أمري املؤمنـني عيِّ بن 
أيب طالـب )Q( وأوالده هـم الشـهداء عنـد رهّبـم(، قـال ابـن عبـاس: 
سـالة وهلـم أجرهـم(. سـل عـىل أهّنـم قـد بّلغـوا الرِّ  )هـم شـهداء الرُّ
 :)Q( فقـال ،)ـَة َأبِيُكـْم إِْبراِهيَم ثم سـأله الـراوي عن قولـه تعـاىل: )ِملَّ
ـًة(، أي إّيانـا عني هبذا اخلطـاب خاّصة ال مجيـع األُّمة  اَنـا َعنَـى َخاصَّ )إِيَّ

.)O( كـام ُزعم باعتبـار أنَّ إبراهيـم كان أبًا لرسـول اهلل
ُكُم امْلُْسـِلِمنَي( مـن قبل القـرآن يف الكتـب اّلتي  وقولـه )Q(: )ُهـَو َسـامَّ
مضـت )ويِف َهـَذا اْلُقـْرآِن( عطـف عـىل قولـه )ِمـْن َقْبـُل( والضمـري هلل 
ح بـه املفـّسون وقالوا يـدلُّ عليه أّنـه قرأ: )اهلل سـاّمكم(. تعـاىل كـام رصَّ
ُسـوُل َعَلْيُكْم َشـِهيدًا( فرسـول اهلل هو الشـهيد  وقوله )Q(: )لَِيُكوَن الرَّ

ار أيضًا. يـوم القيامـة، أو يف هذه الـدَّ
َغنَـا(، أي بام بّلغنا رسـول اهلل )O( عنه جلَّ شـأنه  وقولـه )Q(: )بِـاَم َبلَّ

أو بـام بّلغنـا األئّمة )Q( بتوّسـطه عن اهلل جلَّ شـأنه.
سـل إليهـم،  اِس( بتبليـغ الرُّ ـَهَداُء َعـىَل النَـّ )وَنْحـُن الشُّ  :)Q( وقولـه

وتكذيبهـم. عصياهنـم  أو  للرسـل،  وتصديقهـم  النـاس  وطاعـة 
قنا يف  ْقنَـاه َيـْوَم اْلِقَياَمِة(، أي فمـن صدَّ َق َصدَّ وقولـه )Q(: )َفَمـْن َصـدَّ
عيه من  قناه يـوم القيامة فيـام يدَّ اإلمامـة والعقائـد ويف كلِّ مـا نقـول صدَّ

العقائـد املسـتقيمة واألعـامل الصاحلة وغريهـا من األمـور النافعة.
ْبنَاه َيـْوَم اْلِقَياَمِة(، أي فمـن كذبنا وخالفنا  َب َكذَّ وقولـه )Q(: )وَمـْن َكذَّ

يف الدنيـا، كذبناه يـوم القيامة وذلك هـو اخلسان املبني.

قال أمير المؤمنين Q:)لو فكرتم في قرب االجل وحضوره ألمر عندكم حلو العيش وسروره(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يعقل مواعظ الزمان من سكن إلى حسن الظن باأليام(.
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جامـع الزيتونـة أو جامـع الزيتونـة املعمـور أو اجلامـع األعظـم، هـو املسـجد 
اجلامـع الرئيـي يف املدينـة العتيقـة يف تونـس العاصمـة يف تونـس، وُيعـدُّ جامـع 

الزيتونـة أحـد أقـدم وأكـرب وأشـهر املسـاجد يف تونـس. 
    ويعتـرب جامـع الزيتونـة من أماكـن العبادة الرئيسـية يف مدينة تونـس العاصمة 
حيـث تقـام فيه صالة اجلامعـة كام ويتم فيـه إحياء ليلـة القدر يف رمضـان، وتقام 

فيـه عدة احتفـاالت دينية مثـل املولد النبـوي الرشيف.
ويعـوُد الّسـبب الّرئيـس يف تسـميتِه بجامـع الزيتونـة إىل أّنـه ُبنـي عـىل مسـاحٍة 

ُجغرافّيـٍة حتـوي يف قلبهـا شـجرَة زيتـوٍن واحـدٍة.
   يقـوم عـىل اجلامـع هيئـٌة ُتعرف باسـم مشـيخِة اجلامِع األعظـِم، وحيتـلُّ املرتبَة 
الّثانيـة مـن حيـث تاريـِخ البنـاء يف القـاّرة اإلفريقّيـة، وحجـِم البنـاء يف البـالد 

التونسـّية بعـد جامـع عقبـة بن نافـع يف القـريوان.
دور املسجد احلضاري:

  مل يكـن الفـن املعامري ومجاليته االسـتثناء الوحيـد الذي متتع به جامـع الزيتونة، 
بـل بـرز دوره احلضاري والعلمـي الريادي يف العـامل العريب واإلسـالمي إذ اختذ 
مفهـوم اجلامعـة اإلسـالمية منـذ تأسيسـه وتثبيـت مكانتـه كمركـز للتدريـس، 
وذلـك عـرب جامعـة الزيتونـة، وقـد لعـب اجلامـع دورًا طليعيـًا يف نـرش الثقافـة 

العربيـة اإلسـالمية يف بـالد املغرب. 
  وقـد سـاهم جامـع الزيتونـة خـالل فـرتة االسـتعامر الفرنـي يف املحافظة عىل 
الثقافـة العربيـة اإلسـالمية لتونـس، وقاوم بصالبة حمـاوالت القضـاء عىل انتامء 
تونـس العـريب اإلسـالمي، وكان جامـع الزيتونة هـو املدافع عـن اللغـة العربية 

يف هـذه الفـرتة احلرجـة من تاريـخ تونس.
 الّتاريخ: 

  ُبنـي اجلامـع بطلـٍب مـن حسـان بـن النّعـامن املعـروف بالَغّسـاين خـالل عـام 
)79هــ - 698م( لَيَتزاَمـن بنـاؤه مـع الفتوحـات اإلسـالمّية للبالِد الّتونسـّية، 
وبعـد مـروِر سـتِّ سـنواٍت من الّتشـييد، قـام الغّسـاين بتوسـعِة اجلامـع ليكوَن 
ذا حجـٍم أكـرَب، ويف عـام )116هــ - 736م( قـام الـوايل اإلفريقي عبـد اهلل بن 

احلبحـاب بإكـامل مـا شـّيده السـابقون للجامع. 
  مل يبـق يشء مـن البنـاء القديـم للمسـجد، ألنه قد تمَّ تشـييُده من جديٍد بشـكٍل 
ٍ عـام 864م وأرشف عـىل بناِئـه األمـري األغلبـّي أبـو إبراهيـم بـن األغلب،  ُكيَّ
وتوجـد كتابة يف أسـفل حمراب اجلامع تقـول إن األشـغال أرشف عليها املعامري 

اهلل(. )فتح 

قال أمير المؤمنين Q:)لو ضربت خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما أبغضني(.قال أمير المؤمنين Q: )لو صح يقينك لما استبدلت الفاني بالباقي وال بعت السني بالدني(.
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الرّتميامت عىل امتداد تاريخ:
كان جامـع الزيتونـة حمـور عنايـة اخللفـاء واألمراء الذيـن تعاقبـوا عىل إفريقيـا، فقد 
ـالالت التي حكمت  شـهد اجلامـع العديَد مـن عمليـاِت الرّتميم من ِقَبـل ُمعظم السُّ
البـالد التونسـّية باعتبـاِره إرثـًا تارخييـًا ُمهـاًم؛ حيث تـمَّ عام 990م تشـييُد قّبـة البهو 
مـن ِقَبـل املنصـور بن زيري، ويف عـام 1250م تمَّ وضـع العديد من اخلّزانـاِت املائّيِة 
ذاِت احلجـم الكبـري فيـه من ِقَبل احلفـّي بن املسـتنرص، ويف عام 1316م تـمَّ ترميم 
، ويف  َد بمكتبٍة ذاِت طـراِز ُتركيٍّ ركائـِز اجلامـع وزخرفِة أبوابـه، ويف عـام 1450م ُزوِّ
عـام 1637م ُشـّيد رواٌق يف اجلـزِء الرّشقـي مـن اجلامـع، ويف عـام 1894م تـمَّ بناُء 
، وشـهد اجلامـع بعد اسـتقالل البالد يـوم 20 مارس عام  منـارة ذات طـراٍز ُمرابطيٍّ
1956 م عمليـاِت ترميـٍم شـاملٍة وكبـريٍة، إاّل أّنـه عانـى مـن تدمـرٍي وهتميٍش خالل 
الّثـورة الّتونسـية عـام 2011 م، وحفاظـًا عليـه مـن املزيـد مـن الّتدمـري تـمَّ إغالُقه 

الّزمن. مـن  لفرتٍة 
اهلندسة والزخرفة:

 تصـل مسـاحة املسـجد اإلمجالّيـة إىل مخسـِة آالِف مـرت ُمرّبـٍع، وحيتـوي عـىل تسـعِة 
ابـواب، وهـو يشـبه جامـع قرطبـة وجامـع عقبـة بـن نافـع يف القـريوان، مـع فنائـه 
اخلـاميس، املحـاط بـرواق، والـرواق الـذي يديـر صحـن اجلامـع يرتكز عـىل أعمدة 
قديمـة، بينـام األروقـة الثالثـة األخـرى ترتكـز عـىل أعمـدة مـن الرخـام األبيـض 

املسـتورد مـن إيطاليـا يف منتصـف القـرن التاسـع عـرش. 
يف منتصـف الفنـاء أو الصحـن، توجـد مزولـة شمسـية، تسـاعد عىل حتديـد أوقات 

الصالة.
قبـة الصحـن املوجـودة يف مدخـل قاعـة الصـالة، تتكـون مـن زخـارف مـن حجـر 
املغـرة والطابـوق األمحـر. املحـارب املوجـودة يف املسـجد ترجـع للطـراز الفاطمي. 
وتتمّيـز قّبـة حمرابـه بزخرفـة كامـل املسـاحة الظاهـرة يف الطوابـق الثالثـة بزخـارف 
بالغـة يف الدقـة تعتـرب األنمـوذج الفريـد املوجود مـن نوعـه يف العامرة اإلسـالمية يف 

عصورهـا األوىل.
قاعـة الصـالة املعمـدة ذات الشـكل املربـع )56 مـرت يف 24 مـرت(، تغطـي مسـاحة 
344 1 مـرت مربـع، بينـام حـوايل 160 عمـود حيـددون حـدود 15 فنـاء و6 أروقـة. 
املنـارة املربعـة يف الزاويـة الشـاملية الغربيـة للفنـاء، يبلـغ طوهلـا 43 مرت، وهي تشـبه 

زخرفـة املنـارة املوحديـة يف جامـع القصبـة، وهـي مصنوعـة مـن احلجـر اجلريي.
وقـد اعتمـد أساسـا عىل احلجـارة يف بنـاء جامـع الزيتونـة مـع اسـتعامل الطابوق يف 

األماكن. بعـض 

قال أمير المؤمنين Q:)لو ضربت خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما أبغضني(.قال أمير المؤمنين Q: )لو صح يقينك لما استبدلت الفاني بالباقي وال بعت السني بالدني(.
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آداب الطبيب 
يف املنظور اإلسالمي

العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ

لقـد جعـل اإلسـالم حفـظ النفـس البرشيـة وصيانتهـا يف املرتبـة الثانيـة بعـد حفظ الديـن، فقد حـّرم اإلسـالم قتل 

ـُه َمْن َقَتـَل َنْفًسـا بَِغرْيِ َنْفـٍس َأْو  النفـس إال باحلـق، وأوجـب القصـاص، وحـرم االعتداء عـىل النفس، قال تعـاىل )َأنَّ

اَس مَجِيًعا( )املائـدة: 32(. اَس مَجِيًعـا َوَمـْن َأْحَياَهـا َفَكَأنَّـاَم َأْحَيا النَـّ َفَسـاٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّـاَم َقَتـَل النَـّ

وألن مهنـة الطـب تتعلـق بالنفـس البرشيـة، وبصحـة اإلنسـان وحياتـه، وقايـة هلـا ممـا يعطلهـا أو يزيـل وجودهـا، 

ولكـون الطبيـب مؤمتـن عىل صحـة اإلنسـان وهي مـن أثمن ما لديـه ومؤمتن عـىل أرسار املـرىض وأعـراض الناس 

فـكان لزامـا عليـه، التخلـق باألخـالق الفاضلة.

وتزداد مهنة الطب رشفًا إذا روعي فيها رشطان أساسيان:

 أوهلـام: أن متـارس بـكل إتقـان وإخـالص: قـال )O(: )إن اهلل تعـاىل حيـب إذا عمـل أحدكـم عمـال أن يتقنـه( )كنز 

العـامل: ج3، ص907(.

 وثانيهام: أن يراعي الطبيب يف سلوكه وترصفاته اخللق الكريم.

ومن آداب التعامل مع املرىض:

1-  تتبـع األخـالق واآلداب املهنيـة مـن تعاليم اإلسـالم احلنيـف: التي تدعو إىل مـكارم األخالق، وحسـن األداء، 

ومراقبـة اهلل عز وجـل يف كل عمل.

2- اإلخـالص واستشـعار العبوديـة هلل: من أهم ما جيب أن يتصف بـه الطبيب إخالص النية هلل تعاىل، وأن يستشـعر 

مراقبـة اهلل عـز وجل له يف كل أحواله، وأنه حماسـب عـىل كل صغرية وكبرية.

قال أمير المؤمنين Q: )لو صببت الدنيا على المنافق بجملتها على أن يحبني ما أحبني(.قال أمير المؤمنين Q: )ليكن أوثق الناس لديك أنطقهم بالصدق(.
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آداب الطبيب 
يف املنظور اإلسالمي

األرواح  عـىل  مؤمتـن  الطبيـب  والنزاهـة:  األمانـة   -3 

واألعـراض، فالبـد أن يتصـف باألمانـة، وأن يـؤدي هذه 

األمانـة عىل وجهها الصحيـح، ومن األمانـة املحافظة عىل 

أرسار املـرىض ومـا يطلـع عليـه الطبيـب مـن مكنوناهتم.

 4- التواضـع واحـرتام اآلخريـن: عـىل الطبيـب أن يكون 

متواضعـًا فـال يتكـرب عـىل مرضـاه أو حيتقرهـم مهـام كان 

شـأهنم، قـال رسـول اهلل )O(: )ال يدخـل اجلنـة مـن يف 

قلبـه مثقـال ذرة مـن كرب(.

 5- الصـرب واحللـم: الطـب مهنة شـاقة مضنيـة، ويتعامل 

مـع نوعيـات خمتلفـة مـن فئـات املجتمـع، فالبـد للطبيب 

أن يتحـىل بقـدر كبـري مـن الصـرب واحللـم واألناة. 

حمبـًا  الطبيـب  يكـون  أن  ينبغـي  واملحبـة:  العطـف   -6 

ملرضـاه، عطوفـًا عليهـم، رفيقًا هبـم وعليه أن يكـون لبقًا، 

متلطفـًا بمرضـاه، فـال يقول هلم مـا يوهنهـم أو يوقعهم يف 

اليأس.  براثـن 

7- حماسـبة النفـس: الطبيـب يف الغالب شـخصية مرموقة 

حتـى خطواتـه، ولـذا فإن أخطـاء الطبيـب وزالتـه كثريًا 

مـا تكـون شـأنًا عامـًا يتناقلـه الناس. ومـن ثم فإنـه ينبغي 

للطبيـب أن حياسـب نفسـه قبـل أن حياسـبه غـريه، أو أن 

تتناقـل أخطاءه األلسـن. 

8- حسـن االسـتامع لشـكوى املريـض: وفهـم معاناتـه، 

والرفـق بـه عنـد الفحـص، وعدم مفاجـأة املريـض باخلرب 

السـيئ ومراعـاة التـدرج وإعـداد املريـض نفسـيًا لتقبـل 

. خلرب ا

9- املبـادرة إىل العـالج: إن املبـادرة إىل العـالج هـو 

مـا تفرضـه األخـالق الفاضلـة، واإلنسـانية الرفيعة، 

املسـتقيمة. السـليمة  والفطرة 

10- عـدم التمييـز يف العـالج بـني الغنـي والفقـري:  

بـل يمكن أن يقـال: إن اهتامم اإلسـالم بالفقري يفوق 

الغنـي  أن  إىل ذلـك:  بالغنـى أضـف  اهتاممـه  كثـريا 

يقـدر عـىل الوصـول إىل مـا يريـد، عـن طريـق بـذل 

مالـه دون الفقـري.

11- يغـض بـرصه عن املحـارم: فمـن الواضح:  أن 

املـرأة تعاجلها طبيبـة أنثى والرجل يعاجلـه طبيب ذكر 

ولكـن يبقـى االمتثـال واجبـًا حتى حتكـم الرضورة، 

فيجـوز حينئـذ النظر بمقـدار الرضورة.

12- عـىل الطبيـب أن حيفـظ أرسار املريـض: ألنـه 

يعلـم مـا ال يعلمـه أهـل املريـض وأقربـاؤه.

قال أمير المؤمنين Q: )لو صببت الدنيا على المنافق بجملتها على أن يحبني ما أحبني(.قال أمير المؤمنين Q: )ليكن أوثق الناس لديك أنطقهم بالصدق(.



عقـائــدنــا

احللقة الثالثون

العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ16

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــني وصــىل اهلل عــىل ارشف األنبيــاء و املرســلني أيب القاســم حممــد وآلــه الطيبــني الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــىل أعدائهــم إىل قيــام يــوم الديــن.
:)Q( اإلمام حممد بن عل اجلواد

ذكرنــا فيــام ســبق مجلــة خمتــرصة مــن النصــوص التــي وردت يف شــأن إمامــة اإلمــام الرضــا)Q(، ونــورد يف هــذه 
.)Q( احللقــة بشــكل خمتــرص أيضــا مجلــة مــن النصــوص التــي تنــص عــىل إمامــة اإلمــام حممــد اجلــواد

:)Q(نبذة عنه
اإلمــام أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن عــي ابــن ايب 

.)K( ــب طال
ـَـا َكاَنــْت ِمــْن َأْهــِل َبْيــِت  وُأّمــه: ُأمُّ َوَلــٍد ُيَقــاُل هَلـَـا َســبِيَكُة ُنوبِيَّــٌة، وِقيــَل َأْيضــًا إِنَّ اْســَمَها َكاَن َخْيــُزَراَن، وُرِوَي َأهنَّ

.)O( ََّماِرَيــَة ُأمِّ إِْبَراِهيــَم ْبــِن َرُســوِل اهلل

قال أمير المؤمنين Q:)لو رأيتم البخل رجال لرأيتموه شخصا مشوها يغض عنه كل بصر وينصرف عنه كل قلب(.
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ــب[  ــهر رج ــاَن]أو ش ــْهِر َرَمَض ــَد )Q( يِف َش ــده : ُولِ مول
ــٍة. ــِعنَي وِماَئ ــٍس وتِْس ــْن َســنَِة مَخْ ِم

ــِر  ــنْيِ يِف آِخ ــَن وِماَئَت ي ــنََة ِعرْشِ ــَض )Q( َس ــه : وُقبِ وفات
يــَن َســنًَة وَشــْهَرْيِن  ــٍس وِعرْشِ ِذي اْلَقْعــَدِة ، وُهــَو اْبــُن مَخْ
وَثاَمنَِيــَة َعــرَشَ َيْومــًا، وُدفـِـَن بَِبْغــَداَد يِف َمَقابـِـِر ُقَرْيــٍش ِعنـْـَد 
ه ُموَســى )Q(، وَقــْد َكاَن امْلُْعَتِصــُم َأْشــَخَصه إىَِل  َقــرْبِ َجــدِّ
َ فِيَهــا )Q(. )الشــيخ  تِــي ُتــُويفِّ ــنَِة الَّ ِل َهــِذه السَّ َبْغــَداَد يِف َأوَّ

ــكايف: ج1(  ــي/ ا ل الكلين

ــام  ــّده اإلم ــة ج ــر )كني ــو جعف ــه أب ــه )Q(: كنيت  كنيت
ــزًا  ــاين متيي ــر الث ــو جعف ــه أب ــال ل ــذا يق ــر(، ل ــد الباق حمّم

.)Q(ــّده ــن ج ع
 ألقابــه : التقي ، واملنتجب ، واجلواد ، واملرتىض، واملختار،  
 واملتــوكل ، واملتقــي ، والزكــي ، والقانــع ، والعــامل .
إمامتــه : 18 ســنة، وقــد تصــّدى لإلمامــة وهــو يف ســّن 
ــع  ــه م ــرًا، وكان مقام ــة عم ــر األئم ــو أصغ ــة،  وه الثامن
أبيــه ســبع ســنني وثالثــة أشــهر، وقــد ورد النــّص عليــه 
ــا أورده  ــا م ــات، منه ــن الرواي ــّدة م ــوص يف ع باخلص
الشــيخ الكلينــي يف الــكايف: ج1، حيــث قــال:  َعــْن 
ــا  ــْد ُكنَّ ــا ع: َق َض ــُت لِلرِّ ــاَل: ُقْل ــى، َق َي ــِن حَيْ ــَواَن ْب َصْف
ــَت  ــا َجْعَفــٍر )Q(، َفُكنْ ــَب اهللَّ َلــَك َأَب َنْســَأُلَك َقْبــَل َأْن هَيَ
ــرَّ  ــَك، َفَأَق ــه اهللَّ َل ــْد َوَهَب ــًا، َفَق ــُب اهللَّ يِل ُغاَلم ــوُل: هَيَ َتُق
ُعُيوَننَا]قــّرت عينــه إذا رّس وفــرح وأقــّر اهلل عينــه أي 
جعلــه مــسورًا فرحــًا، وقيــل : معنــى أقــرَّ اهلل عينــه بلغــه 
ُأمنيتــه حتــى تــرىض نفســه وتســكن عينــه فــال تســترشف 
إىل غــريه[، َفــاَل َأَراَنــا اهللَّ َيْوَمــَك]أراد بيومــك يــوم املوت 
ــإِْن َكاَن  ــوت.[، َف ــي امل ــة وه ــدوث واقع ــون ح وبالك
ــَو  ــٍر )Q( وُه ــِده إىَِل َأيِب َجْعَف ــاَر بَِي ــْن؟ َفَأَش ــإىَِل َم ــْوٌن َف َك

َقاِئــٌم َبــنْيَ َيَدْيــه، َفُقْلــُت: ُجِعْلــُت فِــَداَك َهــَذا اْبــُن 
ــْن َذلِــَك]ألن  ه ِم ــرُضُّ ــا َي ــاَل: وَم ــاَلِث ِســننَِي! َفَق َث
ــرب  ــام املعت ــة وإّن ــرب يف اإلمام ــري معت ــة غ ــوغ اجلث بل
ــت  ــة )K( كان ــول األئّم ــل وعق ــوغ العق ــا بل فيه
بالغــة كاملــة منّزهــة عــن العيــب والنقــص حــني 
ــَو  ــِة وُه ــى  )Q( بِاحْلُجَّ ــاَم ِعيَس ــْد َق ــرة.[، َفَق الفط

ــننَِي. ــاَلِث ِس ــُن َث اْب
َقـاَل:  ٍد،  َخـالَّ ْبـِن  ـِر  ُمَعمَّ َعـْن  بإسـناده   كـام روى 

)َمـا  َفَقـاَل:  َشـْيئًا،  وَذَكـَر   )Q( َضـا  الرِّ َسـِمْعُت 

َحاَجُتُكـْم إىَِل َذلِـَك، َهـَذا َأُبـو َجْعَفـٍر َقـْد َأْجَلْسـُته 

َبْيـٍت  َأْهـُل  إِنَّـا  وَقـاَل:  َمـَكايِن،  ُتـه  ْ وَصريَّ جَمِْلـِي 

ِة(.  بِاْلُقـذَّ َة  اْلُقـذَّ َأَكابِِرَنـا  َعـْن  َأَصاِغُرَنـا  َيَتـَواَرُث 
)القـذذ بضـّم القـاف وفتـح الـذال ريـش السـهم 
واحدهتـا قـّذة بضـّم القـاف ، يقـال : حـذو القـذة 
بالقـذة إذا تسـاويا يف املقـدار حيـث يقـدر واحـدة 
كل منهـام عـىل قـدر صاحبتهـا وتقطـع ثـم يرضب 
به مثاًل لشـيئني يسـتويان وال يتفاوتـان أصاًل.(. كام 
رواه القـوم منهـم العالمـة ابـن الصبـاغ املالكـي يف 
)الفصـول املهمة( )ص 247 ط الغري(. ويف هذا احلديث 
  ،)K(مضافـا اىل الداللـة الواضحـة عـىل إمامتهـم
فمـن خاللـه ُيعلـم أن علومهـم مسـتقاة مـن علـم 
أمـري املؤمنـني)Q( الـذي تلقـى علومه من رسـول 

 )O( ( طبقـا حلديـث )علمني رسـول اهللO(اهلل

ألـف بـاب من العلـم ، يفتـح كل بـاب ألف(.
ــىل  ــني وص ــد هلل رب العامل ــة، واحلم ــكالم تتم ولل

ــن. ــني الطاهري ــه الطيب ــد وال ــىل حمم اهلل ع

قال أمير المؤمنين Q:)لو رأيتم البخل رجال لرأيتموه شخصا مشوها يغض عنه كل بصر وينصرف عنه كل قلب(.



شعـــــــبان

المعظم

مناسبات الشهر

العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ18

ملاذا سمي شهر شعبان؟
ـــكأ  ـــن ال ـــَا ع ـــاس بحث ـــّعب الن ـــم لتش ـــذا االس ـــمي هب ـــل س قي

ـــب. ـــال يف رج ـــن القت ـــم ع ـــد قعوده ـــى بع واملرع
ــان يف الوقـــت  ــميته إىل تشـــعب األغصـ ــم تسـ ــزو بعضهـ ويعـ
ـــاء كان  ـــادى؛ ألن امل ـــمية مج ـــام يف تس ـــًا ك ـــه متام ـــّمي في ـــذي ُس ال
ـــى  ـــن حيي ـــد ب ـــوي أمح ـــال اللغ ـــميتهام، وق ـــن تس ـــام زم ـــد فيه جيم
ـــه  ـــعباَن ألن ـــعباُن ش ـــمي ش ـــام س ـــم: إن ـــال بعضه ـــب: )ق ـــن ثعل ب
ـــب(. ويف  ـــان و رج ـــهري رمض ـــني ش ـــن ب ـــر م ـــَعب، أي ظه َش
ــمي  ــام سـ ــول اهلل )O(: )وإنـ ــن رسـ ــف عـ ــث الرشيـ احلديـ
 :)O( وعنـــه .)شـــعبان ألنـــه يتشـــعب يف أرزاق املؤمنـــني

)شـــهر شـــعبان تشـــعب فيـــه اخلـــريات(.
وقـــد وردت يف فضلـــه أحاديـــث كثـــرية، تبـــني عظمـــة هـــذا الشـــهر 
ـــه،  ـــل في ـــزوم العم ـــه ول ـــىل اغتنام ـــث ع ـــه، وحت ـــريف وحرمت الشـ
ـــزات،  ـــم بمي ـــائر األم ـــن س ـــالمية ع ـــة اإلس ـــز األم ـــد مّي وإن اهلل ق
:)L( وكان منهـــا شـــهر شـــعبان، فعـــن جعفـــر بـــن حممـــد 
ــن  ــد مـ ــا أحـ ــهر مل يعطهـ ــة أشـ ــة ثالثـ ــذه األمـ ــت هـ )أعطيـ

ــان(. ــهر رمضـ ــعبان وشـ ــب وشـ ــم: رجـ األمـ
ــهر  ــو شـ ــعبان هـ ــهر شـ ــة إىل أن شـ ــار الرشيفـ ــري األخبـ وتشـ

.)O( ــم ــي األعظـ النبـ
ـــال  ـــال: ق ـــه )Q( ق ـــن آبائ ـــر ع ـــن جعف ـــى ب ـــام موس ـــن اإلم فع
ـــهر اهلل  ـــان ش ـــهر رمض ـــهري وش ـــعبان ش ـــول اهلل )O(: )ش رس

ـــاىل(. تع
كـــام ونقـــرأ يف الدعـــاء املأثـــور كّل يـــوم مـــن شـــهر شـــعبان: 
»وهـــذا شـــهر نبيـــك ســـّيد رســـلك شـــعبان الـــذي حففتـــه 

منـــك بالرمحـــة والرضـــوان«.
ومـــن أســـامء شـــهر شـــعبان شـــهر الشـــفاعة، فقـــد قـــال رســـول اهلل 

قال أمير المؤمنين Q:)لو أن الناس حين عصوا تابوا واستغفروا لم يعذبوا ولم يهلكوا(.قال أمير المؤمنين Q:)لو رأيتم السخاء رجال لرأيتموه حسنا جميال يسر الناظرين(.
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)O(: )وســـمي شـــهر شـــعبان شـــهر الشـــفاعة 
ـــه  ـــي علي ـــن يص ـــكل م ـــفع ل ـــولكم يش ألن رس
 فيـــه(. اللهـــم صـــل عـــىل حممـــد وآل حممـــد.

:)K( والدة األنوار الشعبانية
مـــن جاللـــة هـــذا الشـــهر وعظمتـــه وقـــوع 
مناســـبات رشيفـــة أضفـــت عليـــه هبـــاًء 
ــاطعة  ــة، وذلـــك بـــوالدة األقـــامر السـ وهبجـ
ــنة  ــم سـ ــعبان املعظـ ــن شـ ــث مـ ــي الثالـ ففـ
ـــباب  ـــيد ش ـــد س ول ـــل: 3هــــ(،  )وقي )4هــــ(، 
أهـــل اجلنـــة، اإلمـــام احلســـني بـــن عـــي بـــن 

 .)L( طالـــب  أيب 
ويف الرابـــع منـــه ســـنة )26هــــ(، ولـــد أبـــو 
.)L( الفضـــل العبـــاس بـــن عي بـــن أيب طالـــب 
ـــام  ـــد اإلم ـــنة )38هــــ( ول ـــه س ـــس من ويف اخلام
 ،)Q( عـــي بـــن احلســـني زيـــن العابديـــن
 )Q( ــني ــري املؤمنـ ــده أمـ ــام جـ ــك يف أيـ وذلـ

ـــه بســـنتني. وقبـــل وفات
ويف احلـــادي عـــرش مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة 
 )O(ولـــد أشـــبه النـــاس برســـول اهلل ،)33هــــ(
عـــي األكـــرب بـــن احلســـني بـــن عـــي بـــن أيب 

 .)K( طالـــب
:)Q( والدة بقية اهلل األعظم 

يف ليلة اجلمعة اخلامس عشـر منه سنة )255هـ(، 
 ،)O( والدة خاتم األوصياء، املنتقم آلل حممد

وآخر األئمة باحلق، ويل اهلل وبقيته احلجة بن 
.)Q( احلسن

ـــن  ـــا )Q( ع ـــى الرض ـــن موس ـــي ب ـــام ع ـــئل اإلم س
ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان، فقـــال: )هـــي ليلـــة يعتـــق 
ـــا...  ـــوب فيه ـــر الذن ـــار، ويغف ـــن الن ـــاب م ـــا الرق فيه
ــن  ــل( ومـ ــز وجـ ــر اهلل )عـ ــن ذكـ ــا مـ ــر فيهـ وأكثـ
االســـتغفار والدعـــاء، فـــإن أيب )Q( كان يقـــول: 

الدعـــاء فيهـــا مســـتجاب..(
وكان أمـــري املؤمنـــني )Q( يعجبـــه أن يفـــرغ نفســـه 
ـــب،  ـــن رج ـــة م ـــنة: أول ليل ـــن الس ـــال م ـــع لي يف أرب
ـــن  ـــف م ـــة النص ـــر، وليل ـــة الفط ـــر، وليل ـــة النح وليل

ـــعبان. ش
ويســـتحب يف هـــذه الليلـــة الغســـل، وإحياؤهـــا 
ـــد  ـــا أيب عب ـــارة ســـيدنا وموالن بالصـــالة والدعـــاء، وزي
 )K(فقـــد روي عـــن الصادقـــني )Q( اهلل احلســـني
أهنـــم قالـــوا: )إذا كان ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان 
ــرب  ــري قـ ــىل: زائـ ــق األعـ ــن األفـ ــاٍد مـ ــادى منـ نـ
ـــم  ـــم، ثوابك ـــور لك ـــوا مغف ـــي ارجع ـــن ع ـــني ب احلس

عـــىل ربكـــم وحممـــد نبيكـــم(.
ـــذه  ـــني )Q( يف ه ـــارة احلس ـــتطع زي ـــن مل يس ـــال: وم ق
ــإن مل  ــة )K(، فـ ــن األئمـ ــريه مـ ــزر غـ ــة فليـ الليلـ
ـــا  ـــالم وأحياه ـــم بالس ـــأ إليه ـــك أوم ـــن ذل ـــن م يتمك

بالصـــالة والدعـــاء.
ـــا يف  ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــرية ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن
ـــالع  ـــن أراد االط ـــعبان فم ـــهر ش ـــابقة لش ـــنني الس الس

ـــع. فالرياج

قال أمير المؤمنين Q:)لو أن الناس حين عصوا تابوا واستغفروا لم يعذبوا ولم يهلكوا(.قال أمير المؤمنين Q:)لو رأيتم السخاء رجال لرأيتموه حسنا جميال يسر الناظرين(.



رجال حول اإلمام

العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ20

َمـن هو َشـْوَذب: شـيخ كبري، َموىل شـاكر بن عبد اهلل اهَلْمدايّن الشـاكرّي، حُيَسـب يف عرب اجلنـوب. وكان من رجال 
 .)Q( الشـيعة ووجوههـا، ومـن املخلصـني، وكانـت داُره َمأَلَف الشـيعة، يتحّدثـون فيها حـول فضائل أهـل البيت 

قال املحّل: وكان شوذب جيلس للشيعة فيأتونه للحديث، وكان وجهًا فيهم. احلدائق الوردّية: ص 207.
قة:  حبة امُلوفَّ  الصُّ

*  أشـرتك مـع اإلمـام أمـري املؤمنـني )Q( يف حروبـه الثالثـة )اجلمـل، وصفـني، والنهـروان(، وكان شـجاعًا، ومن 
الفرسـان املعدوديـن. وسـيلة الداريـن يف أنصـار احلسـني )Q(: ص154.

قال أمير المؤمنين Q:)لو علم المصلي ما يغشاه من الرحمة لما رفع رأسه من السجود(.قال أمير المؤمنين Q: )لو حفظتم حدود اهلل لعجل لكم من فضله الموعود(.

 َشْوَذب

الشاكري
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 * كان مـن رجال الشـيعة ووجوهها، وكان حافظًا 
،)Q( املؤمنـني أمـري  لـه عـن   للحديـث، حامـاًل 
فـكان جيلـس فيأتيـه الشـيعة ألخـذ احلديـث عنه. 

إبصـار العـني:ص 76.  

 *  خـرج مـن الكوفـة إىل مكة املكرمـة وهو حيمل 
 ،)Q( كتـاب مسـلم بـن عقيـل إىل اإلمام احلسـني
فالتقـى باإلمام احلسـني )Q(، وبقـي مالزمًا لركبه 

حتـى جاء معـه إىل كربالء. تنقيـح املقـال: ج2،ص88.
*  َصِحـب َشـوَذب عابـَس بن شـبيب الشـاكرّي 
مـواله مـن الكوفـة إىل مّكـة، وذلـك بعـد قـدوم 
مسـلم بن عقيل)Q(  الكوفـة، وكان عابٌس ُموَفدًا 
يف ذلك بكتاب مسـلٍم إىل اإلمام احلسـني )Q( عن 
أهـل الكوفـة.. فبقـي َشـْوَذب مـع عابـس، حّتـى 

َقِدمـا معـًا إىل كربالء.
ومّلـا التحم القتـال.. دعاه عابس؛ لسـيتخربه عاّم يف 

نفسـه،  فأجابه بحقيقتها.
عابس: يا َشْوَذب، ما يف نفِسك أن تصنع ؟

َشـْوَذب: ما أصنـع ) بتعّجب (، ُأقاتِـُل معك حّتى 
قَتل. ُأ

عابـس: ذاك الظـنُّ بـك، فَتَقـّدْم بني َيـَدي أيب عبد 
اهلل )Q( حّتـى حَيتسـَبك كـام احَتَسـَب غـرَيك ِمـن 
يـوٌم  فـإّن هـذا  أنـا،  أصحابـه، وحّتـى أحتسـَبك 
ينبغـي لنـا أن نطلـب فيـه األجـر بـكّل مـا َنْقـِدر 
عليـه؛ فإّنـه ال عَمَل بعـد اليوم، وإّنام هو احلسـاب.
 ،)Q( فتقـّدم َشـوذب فسـّلم عـىل اإلمـام احلسـني

: ئاًل قا
الّسـالُم عليـك يا أبـا عبـد اهلل ورمحـة اهلل وبركاته، 

قال أمير المؤمنين Q:)لو علم المصلي ما يغشاه من الرحمة لما رفع رأسه من السجود(.قال أمير المؤمنين Q: )لو حفظتم حدود اهلل لعجل لكم من فضله الموعود(.

أسـَتودُعك اهلل..
ثـّم مـىض َشـْوَذب فقاتـل حّتـى ُقتِل شـهيدًا رمحـُة اهلل 

عليـه. تاريـخ الطـربّي 254:5
هكـذا كانوا: وبعـد أن أطمـأّن عابـس، ورأى صاحَبه 
جـًا بدمـه، وقـف أمام سـّيد شـباب أهل  شـهيدًا مرضَّ
اجلنّـة أيب عبـداهلل احلسـني )Q( يقـول لـه: يـا أبـا عبد 
قريـٌب  األرض  وجـه  عـىل  أمسـى  مـا  واهللِ  أمـا  اهلل، 
وال بعيـد أعـزَّ وال أحـبَّ إيّل منـك، ولـو َقـِدرُت عىل 
أن أدَفـَع عنـك الضيـَم أو القتـل بـيشٍء أعـزَّ عـَلّ مـن 
نفـي ودمـي َلَفعلـُت. السـالم عليـك يـا أبـا عبداهلل، 
أشـَهُد أيّن عـىل ُهداك وُهـدى أبيك. ثّم مىض بالسـيف 

نحَوهـم،.. فقاتـل حّتـى اسُتشـِهد. بحـار األنـوار 29:45
وهكـذا كان أصحاب اإلمـام احلسـني)Q(، يتقّدمون 
إىل املنّيـة وكأهّنـا غايُتهـم وقـد طابـت هلـم بـني َيـَدي 
إمامهم سـّيِد الشـهداء )Q(.. فسـالم اهلل عّزوجّل عىل 
أولئك الشـهداء األبرار، وسـالم اإلمـام املهدّي )عج( 
عليهـم أيضـًا مـا تـواىل الليـُل والنهـار، حيـث يقـول 
يف زيارتـه هلـم: )السـالم عـىل عابـِس بـن أيب شـبيٍب 
الشـاكرّي. السـالُم عىل َشـْوَذٍب موىل شاكر...السالم 
عليكـم يـا خـري أنصـار، السـالم عليكـم بـام َصرَبُتـم 
فنِْعـَم ُعقبى الـدار، بّوأُكـُم اهللُ ُمَبـّوَأ األبـرار...(. إقبال 

األعـامل للسـّيد أبن طـاووس 577. 
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العنف الّلفظّي والّسلوكّي 

ومساوئه على المجتمع

العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ

ــا،  ــوم يف واقعن ــودة الي ــت موج ــة أضح ــاك قضي هن
ــي  ــف اللفظ ــامرس العن ــن ي ــرى م ــت، ت ــام توجه فأين
والســلوكي مــن التــامدي يف االنفعــال والســباب وكيــل 
اليــد  الشــتائم، إىل االنتقــال السيــع إىل اســتعامل 

ــف. والعن
وليــس العنــف بحيــزه اللفظــي مقتــرصًا عــىل العالقــة 
ــى  ــاب، وحت ــريان واألصح ــض اجل ــاس وبع ــني الن ب
ــرز بقــوة يف العــامل  ــل ب األرحــام يف العــامل الواقعــي، ب
االفــرتايض، ومــا ينــرش يف فضائــه مــن ســباب وشــتائم 
وخــروج عــن احلــد املألــوف مــن القــول، وصــوالً إىل 

التعنيــف الشــديد.

ــا  ــم وم ــال: )إياك ــه ق ــادق)Q( أن ــام الص ــن اإلم ع
يعتــذر منــه فــان املؤمــن اليســئ واليعتــذر، واملنافــق 
ــوار:ج64،ص310. ــار األن ــذر منه(.بح ــوم ويعت ــئ كل ي يس
وعــن أيب جعفــر )Q( يف قــول اهلل عزوجــل: )..َوُقوُلوا 
ــن  ــاس أحس ــوا للن ــال)Q(: )قول ــنًا..( ق ــاِس ُحْس لِلنَّ
ــان  ــض اللع ــان اهلل يبغ ــم ف ــال لك ــون أن يق ــا حتب م
الســباب الطعــان عــىل املؤمنــني والفاحــش املتفحــش 
ــف  ــم العفي ــي احلل ــب احلي ــف، وحي ــائل امللح والس

املتعفف(.مشــكاة األنــوار للطــربيس:ج1،ص145.
ــم  ــكاب جرائ ــد تصــل إىل ارت حــاالٌت مــن العنــف ق
أفــراد  املعنيــة،  ســات  املؤسَّ أرقــام  تســجلها  قتــل 

قال أمير المؤمنين Q: )لو رخص اهلل سبحانه في الكبر الحد من عباده لرخص فيه ألنبيائه لكنه كره إليهم التكبر ورضي لهم التواضع(.قال أمير المؤمنين Q:)لو تميزت األشياء لكان الصدق مع الشجاعة وكان الجبن مع الكذب(.
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قال أمير المؤمنين Q: )لو رخص اهلل سبحانه في الكبر الحد من عباده لرخص فيه ألنبيائه لكنه كره إليهم التكبر ورضي لهم التواضع(.قال أمير المؤمنين Q:)لو تميزت األشياء لكان الصدق مع الشجاعة وكان الجبن مع الكذب(.

وجهــات يغلظــون يف معامالهتــم وســلوكّياهتم، وال 
والتفاهــم  االنضبــاط  يف  فرصــة  أنفســهم  يعطــون 
ــن  ــريًا ع ــب كث ــذي يغي ــامح ال ــدأ التس ــل بمب والعم
معظــم ســاحات النــاس يف أماكــن العمــل، ويف أماكــن 
ــوارع  ــازل والش ــة، ويف املن ــن العام ــة واألماك الدراس

واألســواق.
ــت إىل  ــة، أفض ــاس يف املعامل ــني الن ــاوة ب ــذه القس ه
القطيعــة واخلصــام والعــداوة والتنافــر بــني فئــات 
املجتمــع، فيــام املطلــوب أن يتقــارب النــاس ويتفامهــوا، 
ــة  ــواء مرحي ــوا أج ــم، وخيلق ــافات بينه ــرصوا املس ويق
عنواهنــا التســامح والتفّهــم، ولغــة االحــرتام والتقديــر.
ال جيــوز واحلــال هــذه، أنَّ يبيــح املــرء لنفســه التفلــت 
مــن كل القيــود واملوانــع واأللتزامــات األخالقيــة 
واإلنســانية يف العالقــات واملعامــالت، فيعمــد إىل قذف 
ــف  ــن والعن ــلبية، وإىل التخوي ــوت الس ــن بالنع اآلخري
الكالمــي، وصــوالً إىل العنــف الســلوكي املــؤذي؛ ألنَّ 
خطــورة ذلــك تطــال املجتمــع بــأرسه، واحليــاة كلهــا، 
وهتــدم أســس املجتمــع وبنيانــه، التــي ال تقــوم إال عــىل 
ــاعرهم  ــن ومش ــرتام اآلخري ــارب واح ــم والتق التالح

ــخصية. ــم الش ــم وتوجهاهت وآراءه
ــدًا  ــّبّن أح ــال: )ال تس ــه ق ــي األكــرم )O( أن عــن النب
وإن امــرؤ ســّبك بأمــر ال يعلــم فيــك فــال تســّبه بأمــر 
تعلمــه فيــه فيكــون لــك األجــر، وعليــه الــوزر(.
 )Q(بحــار األنــوار:ج73،ص355. وعــن اإلمــام الكاظــم

ــة  ــىل إىل مرتب ــّط األع ــان إالّ انح ــاّب إثن ــا تس ــال: )م ق
 :)Q(ميزان احلكمــة:ج4،ص249. وعــن أيب جعفــر.)األســفل

)مــا مــن إنســان َيْطَعــن يف َعــنْي مؤمــن إاّل مــات بــرَشِّ 
للكلينــي:ج2،ص504. ِميتة(.الــكايف 

إنَّ املــامرس للعنــف اللفظــي والســلوكي، ال يقتــل 
فــردًا أو جهــًة، بــل يــامرس فعــل القتــل لأســس التــي 
ينبغــي أن يقــوم عليهــا املجتمــع الســليم، الــذي يشــعر 
ــه  ــوره، وكرامت ــانيته وحض ــدوره وإنس ــان ب ــه اإلنس في
املصانــة مــن كل إعتــداء أو أذى، ال أن تكــون هــذه 
الكرامــة مهانــًة ومــادة للســباب والتخويــن، كــام جيــري 

ــي. ــامل الواقع ــك بالع ــرتايض، ناهي ــامل االف يف الع
عــن عبــد اهلل بــن حممــد، قــال: ســمعت عبــد الــرزاق 
 )Q( احلســني  بــن  لعــي  جاريــة  جعلــت  يقــول: 
ــقط  ــالة، فس ــأ للص ــو يتوض ــه وه ــاء علي ــكب امل تس
ــع  ــجه، فرف ــه فش ــىل وجه ــة ع ــد اجلاري ــن ي ــق م اإلبري
ــة:  عــي بــن احلســني)Q( رأســه إليهــا، فقالــت اجلاري
إن اهلل عــزَّ وجــلَّ يقــول: )  َواْلَكاظِِمــنَي اْلَغْيــَظ (. 
ــنَي  ــت: ) َواْلَعافِ ــي، قال ــت غيظ ــد كظم ــا: ق ــال هل فق
ــاِس(. قــال: قــد عفــا اهلل عنــِك. قالــت: )َواهللَُّ  َعــِن النَّ
ــايل  ــرة(. األم ــِت ح ــي فأن ــال: اذهب ــننَِي(. ق ــبُّ امْلُْحِس حُيِ

للصــدوق:ص269.

ــرشف اهلل  ــام ي ــم ب ــول اهلل )O(:  )أال أنبئك ــال رس وق
بــه البنيــان ويرفــع بــه الدرجــات قالــوا بــىل يــا رســول 
ــال: أن حتلــم عــىل مــن جهــل عليــك وأن تصــل  اهلل ق
ــن  ــن م ــو ع ــك وتعف ــن حرم ــي م ــك وتعط ــن قطع م

ــي: ج8، ص189. ــد للهيثم ــع الزوائ ظلمك(.جمم
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العدد )44( لشهر شعبان املعظم سنة 1438هـ24

قال أمير المؤمنين Q: )لو رأيتم االحسان شخصا لرأيتموه شكال جميال يفوق العالمين(.قال أمير المؤمنين Q:)لو أن العباد حين جهلوا وقفوا ، لم يكفروا ولم يضلوا(.

للبيـت رب حيميـه: القـرآن الكريـم يذكر هـذه القصـة الطويلـة يف عبارات قليلـة قصـرية قارعة، ويف 
غايـة الفصاحـة والبالغـة، ويركـز عىل نقاط تسـاعد عـىل حتقيق األهـداف القرآنيـة املتمثلـة يف إيقاظ 

املتعنتـني املغروريـن وبيـان ضعف اإلنسـان أمام قـدرة اجلبـار املتعال.
 )O(النبـي وجـود  بعـض-  ظـن  كـام  تسـتلزم-  ال  واخلـوارق  املعجـزات  أن  تبـني  احلادثـة  هـذه 
واإلمـام)Q(، بـل تظهـر يف كل ظـرف يشـاء اهلل تعاىل فيـه أن تظهـر. واهلـدف منها إظهـار عظمة اهلل 
سـبحانه وحقانيـة دينـه، هـذا العقـاب العجيـب خيتلـف عـام نـزل مـن عقـاب عـىل أمم أخـرى مثل 
طوفـان قـوم نـوح، وزلـزال قـوم لـوط وإمطارهـم باحلجـارة، وصاعقـة قـوم ثمـود، فهـذه سلسـلة 

حـوادث طبيعيـة يتمثـل إعجازهـا يف حدوثهـا يف تلـك الظـروف اخلاصـة.
أمـا قصـة إبـادة جيش أبرهـة بحجارة مـن سـجيل، ترميها طـري أبابيل وليسـت كاحلـوادث الطبيعية. 
حتليـق هـذه الطيـور الصغـرية، واجتاهها نحـو ذلك اجليش اخلـاص ورميـه باحلجارة التي تسـتطيع أن 
 هتّشـم أجسـاد جيـش ضخم...كل تلك أمـور خارقة للعادة. ولكنهـا ضئيلة جدًا أمام قـدرة اهلل تعاىل.
أشـد اجلزاء بأبسـط وسـيلة: يالحـظ أن هـذه القصة تتضمن بيـان قدرة اهلل أمـام املسـتكربين والطغاة 
عـىل أفضـل وجـه... ولعـل العقـاب الـذي حـل بأبرهـة وجيشـه ال يبلغـه عقـاب إذ عىل أثره هتّشـم 
جيـش وحتـول إىل عصـف مأكـول. ثـم إن إبـادة هـذا اجليـش اجلـرار بـكل مـا كان يمتلكه مـن قدرة 
وشـوكة كانت بواسـطة أحجـار صغرية وبواسـطة طيور صغـرية كاخلطاطيف. ويف هـذا حتذير وإنذار 

لـكل الطغـاة واملسـتكربين يف العـامل ليعلموا مـدى ضعفهم أمـام قدرة اهلل سـبحانه.
وقـد يـوكل اهلل سـبحانه أداء هـذه املهـام الكـربى ملوجـودات أصغـر مثـل امليكروبـات التـي ال ترى 
بالعـني املجـردة لتتكاثـر وتتناسـل يف مـدة وجيـزة وتصيـب أممـًا قويـة باألوبئـة املختلفـة كالطاعـون 

وتبيدهـم خـالل مـدة قصرية.
سـد مـأرب العظيـم يف اليمـن كان وسـيلة لعمـران كبـري ومدينـة عظيمـة وقويـة لقـوم سـبأ، وحـني 
طغـى هـؤالء القـوم، جـاء أمـر إبادهتم عـن طريق فـأر صحـراوي أو عـدد من الفئـران فثقبت السـد 
وأتسـع الثقـب تدرجييـًا باملـاء وحتطـم السـد العظيم، وأكتسـح املـاء كل ما بنـاه القوم وأغـرق األفراد 
أو رشدهـم إىل كل حـدب وصـوب متفرقـني حيـارى، وهذه مـن مظاهر قـدرة اهلل سـبحانه. من جهة 
أخـرى هـذه احلادثـة أقرتنت بـوالدة رسـول اهلل)O( وكانـت ممهـدة للبعثـة املباركـة، وإرهاصًا من 

إرهاصـات بـزوغ فجر اإلسـالم.
والقصـة مـن ناحيـة ثالثة هتديد لـكل طغاة العامل، مـن قريش وغري قريـش ليعلموا أهنم ال يسـتطيعون 
أبـدًا أن يقاومـوا أمـام قـدرة اهلل تعـاىل فـام أجـدر هبـم أن يعـودوا إىل رشـدهم وخيضعـوا ألمـر اهلل 

ويستسـلموا باحلـق والعدل.
ثـم هـي من جانـب رابع تبني أمهيـة هذا البيـت الكبري. األعـداء الذين اسـتهدفوا هدم الكعبـة، ونقل 
مركزيـة هـذا احلـرم اإلبراهيمـي إىل مـكان آخـر، قـد واجهـوا من العـذاب مـا أصبح عـربة لأجيال 

ومـا زاد مـن أمهية هـذا املركـز املقدس.
ومـن جهـة خامسـة هـذه احلادثة تؤكـد مشـيئة اهلل سـبحانه يف جعل هـذا احلرم آمنـًا اسـتجابة لدعوة 

.)Q( إبراهيـم اخلليل
حادثـة تارخييـة قطعية: حادثة أصحـاب الفيل كانت من األمهية والشـهرة بني العـرب بحيث جعلوها 
مبـدأ للتاريـخ. والقـرآن الكريـم بـدأ  احلديـث )َأمَلْ َتـَر( خماطبـًا نبيـه)O( الـذي مل يـَر هـذه احلادثة. 
وهـي داللـة عـىل قطعيـة وقـوع احلادثـة. أضـف إىل ذلـك أن النبـي)O( - حـني تـال هـذه اآليات 
عـىل املرشكـني- مل ينكـر عليه أحـد، ولو كان أمـرًا جمهـوالً العرتضوا عليـه، ولسـجل املؤرخون هذا 

االعـرتاض كام سـجلوا سـائر االعرتاضات. 
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قال أمير المؤمنين Q: )لو رأيتم االحسان شخصا لرأيتموه شكال جميال يفوق العالمين(.قال أمير المؤمنين Q:)لو أن العباد حين جهلوا وقفوا ، لم يكفروا ولم يضلوا(.

اهتزاز الضمري ِمن االعماق
جـاء رجـل إىل العالمـة الشـيخ حممد تقي املجلـي وهو والد الشـيخ املجلـي صاحب املوسـوعة املعروفة 
ببحـار األنـوار رضـوان اهلل تعـاىل عليهـام فقال: يا شـيخ هـل يمكنـك أن تعالج مشـكلتي مع جـار يل كثري 
الفسـق والفجـور شـارب للخمـر جيتمع مـع أصحابـه كل ليلة يف البيت ويامرسـون الفسـاد ونحـن نقايس 

األذى منهـم حتـى الفجر؟ 
فقـال الشـيخ )G(: ادع رئيسـهم إىل العشـاء وال ختـربه بـاين مدعـو أيضـًا، فائتمـر الرجـل بأمـر الشـيخ، 
ففـرح رئيـس الفسـاق بانضـامم اجلـار إليهم وفـرح أصحابه أيضًا هبـذا الكسـب اجلديد، وملا دخـل الرئيس 
وجمموعتـه ومرافقـوه بيـت اجلـار فوجـيء بوجـود الشـيخ هنـاك وانزعـج ولكنـه كتـم انزعاجـه، وجلس 
بقـرب الشـيخ وأراد السـخرية منـه ليضحـك عليـه أصحابه فقال: يا شـيخ سـجاياكم أفضل أم سـجايانا؟ 

أجابه الشيخ: فليبني كل منا نمط سجاياه، عند ذلك نعرف سجايانا أفضل أم سجاياكم، 
فقـال رئيـس املجموعة الفاسـدة: انـه لكالم معقول، فاما سـجايانا أهيا الشـيخ إننـا إذا أكلنا مـن طعام احد 
ال نكـس مملحتـه وال نخونـه كنايـة عن اهنم حيسـنون التعامل مـع الذي يطعمهم وحيسـن إليهـم كهذا اجلار 

صاحـب الدعـوة، وكان يريد هبذا الكالم ان يكسـب صاحب الدعوة إىل نفسـه.
فقال الشيخ: انني ال أراك ملتزمًا بكالمك هذا؟ 

قال الرئيس: انا وأصحايب كلنا ملتزمون هبذا الكالم. 
فقال الشيخ: الستم تأكلون من نعم اهلل وتعصونه؟ 

ومـا ان طرقـت هـذه الكلمـة سـمَع الرجل حتـى اطـرق برأسـه إىل األرض غارقـًا يف التفكـري والتأمل، ثم 
قـام وخـرج وتبعه أصحابه، فاسـودت الدنيا يف عينـي صاحب الدار خوفـًا من الرجل العـايص وأصحابه.
فقـال للشـيخ: لقـد أغضبتـه فسـوف ينتقـم منـي، ما هـذه الورطـة التـي ورطتنـي هبا يا شـيخ؟ لقـد كنت 

ابحـث عـن حـل ملشـكلتي فتعقـدت االن باسـلوبك هذا،
فقال الشيخ: لقد وصل االمر إىل هذا احلد، ولننظر ماذا حيدث غدًا وال ختف.

ويف الصبـاح طـرق بـاب دار الشـيخ اجلليـل وملـا فتح البـاب فـإذا برئيـس املجموعة يبـادر الشـيخ بالقول 
بعـد السـالم طبعـًا: لقـد تأثرت بكالمـك البارحة وهـا انا جئت مغتسـاًل من ذنـويب كلها تائبـًا إىل اهلل تعاىل 

وأريـدك أن تعلمني أحـكام الدين.
عـن اإلمـام الصـادق Q:  )أّيـام رجـل مسـلم أتـاه رجـل مسـلم يف حاجة، وهـو يقدر عـىل قضائهـا فمنعه 
إّياها،عـرّيه اهللّ يـوم القيامـة تعيـريا شـديد، وقـال لـه : أتـاك أخـوك يف حاجة قد جعلـت قضاؤهـا يف يدك 
فمنعتـه إّياهـا زهـدا منـك يف ثواهبـا، وعـّزيت ال أنظـر إليـك اليـوم يف حاجـٍة معّذبا كنـت أو مغفـورا لك(. 
األمـايل الشـيخ الطـويس: ص99. وعـن اإلمـام الكاظـم Q :  )مـن قصـد إليـه رجـل مـن إخوانـه مسـتجريا بـه يف 

بعـض أحوالـه، فلـم جيـره بعـد أن يقدر عليـه، فقـد قطع واليـة اهللّ عـّز وجـل(. الـكايف:ج2، ص366.
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قال أمير المؤمنين Q: )لو اعتبرت بما أضعت من ماضي عمرك لحفظت ما بقي(.

أصبحت أستاذًا بسبب التفاتة
يقـول أحدهـم... عندمـا انتهينـا مـن صـالة اجلمعـة باألمـس، سـّلم عـلَّ رجـل وكنـت عـن يمينه 

وسـألني: هـل لديـك حاجـة فأقضيهـا لـك...؟؟ 
قلت باستغراب: - كال، شكرًا لك أخي الكريم.                                         

ثم التفت عن شامله فوجد عامل تنظيف فسّلم عليه وقال له مثل قويل، فامحرَّ وجههه خجاًل..
وهل يسأل عامل التنظيف إذا كانت لديه حاجة...؟!

أخـرج مـن جيبه أمـواالً، وأعطاه إياهـا، فتهّلل وجهـه بالفرح والـرسور وراح يدعو له مـن كل قلبه، 
قلـت له: - ومـن حرضتك...؟؟ 

أجاب: -  أنا أستاذ جامعي.
قلت له: - وهل تفعل ذلك كل يوم مجعة...؟؟ 

أجاب: - نعم، ألنني ما أصبحت أستاذًاَ جامعيًاَ إال بسبب تلك االلتفاتة...!!
فقـد كنـت أصـّل قديـاًم يف مسـجد قريب مـن اجلامعة واحلـزن باديـًا عىل وجهي بسـبب وفـاة والدي 

لنا..  األوحـد  املعيل 
ويف هذه األثناء التفت نحوي رجل كان يصل بجانبي وسألني: هل لك حاجة يا بني...؟؟

توسمت اخلري يف وجهه وقلت: نعم، أريد أن أسدد أقساط جامعتي.
أجـاب: - عـىل الـرأس والعـني. دّلنـي عليهـا وأعطنـي اسـمك بوضـوح وغـدًا أذهـب واسـتلم 

االيصـال. وكل عـام افعـل لـك مـا سـأفعله غـدًا إىل أن تتخـرج بـإذن اهلل.
أغرورقت عيناي بالدموع ودعوت له وقلت: - كيف اردُّ لك ذلك اجلميل...؟؟ 

أجـاب: - عندمـا تتخـرج وتعمـل اسـأل مـن يصـل معـك بعـد االنتهـاء مـن صـالة اجلمعـة نفـس 
السـؤال وإذا علمـت بـأن لديـه حاجـة اقضهـا لـه ان اسـتطعت، فتكـون قـد رددت يل اجلميـل...!!

د بسداد إقساط تعليمي حتى التخرج وعملت مدرسًا جامعيًا. وفعاًل يا أخي فقد تعهَّ
كنـت أزوره هنايـة كل عـام ألزفَّ لـه بـرشى نجاحـي إىل أن وافته املنيـة بعد خترجي.. وأنـا عىل عهده 

بـاق إىل أن ألقـى اهلل جل يف عاله.  
الدرس املستفاد من هذه القصة: من أحب األعامل إىل اهلل إدخال الرسور عىل قلب املؤمن.
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قال أمير المؤمنين Q: )لو اعتبرت بما أضعت من ماضي عمرك لحفظت ما بقي(.
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